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Ve  chvíli,  kdy  píšu  tenhle  článek,  je  přesně  týden  po  letošních 
Husových oslavách. Byly natolik výjimečné, že myslím je třeba se k nim 
ještě vrátit.

Předcházelo  jim  žehnání  historicky  prvního  husineckého  praporu, 
provedené P.Janem Janouškem za velmi slušného zájmu naší veřejnosti. 
Závěr  potom patřil  večernímu ohňostroji,  který  byl  podle  mého názoru 
velmi dobře sestavený (i když nejsem příznivcem zábavné pyrotechniky). 
Odpověď na otázku, proč městská rada nezařídila prapor už před oněmi 
sto lety, se pokusím zjistit u historiků.

5. července přestalo pršet přesně v tolik, abychom se opět po roce 
mohli  projít  s lampióny  z Ostrovce  k Husovu  rodnému  domku.  Kdo  ale 
předtím  vyrazil  ještě  s deštníkem  na  koncert  mladých  Američanů  do 
kulturního  domu,  neprohloupil.  Viděl  a  slyšel  50  skvělých  a  s vervou 
hrajících  muzikantů  od  15  do  20  let,  kteří  zhruba  130  návštěvníkům 
předvedli  třeba  4.  větu  Dvořákovy  Novosvětské  a  několik  skladeb 
jazzových. Chci poděkovat za organizátory všem, kdo přišli  – přece jen 
jsme měli trochu obavu z návštěvnosti. (Napadají mě v té souvislosti dvě 
otázky: Nebyla to největší návštěva z USA od II.světové války? A nebyl to 
vůbec první symfonický orchestr hrající v Husinci?) Odměnou Američanům 
byl opakovaný potlesk vstoje  a zážitek z lampionového průvodu.

Na vrchol Husových oslav a návštěvu pana prezidenta se rozhodlo o 
den  později  podívat  i  slunce.  Byl  jsem,  asi  stejně  jako  vy,  příjemně 
překvapen civilností chování pana prezidenta i jeho ochranky, množstvím 
času  a  pozornosti,  které  věnoval  hovorům  s lidmi.  Mohu  potvrdit,  že 
v podobném duchu probíhal i slavností oběd, jehož jsem měl tu čest se 
zúčastnit.

Účastníci  ekumenické bohoslužby – včetně duchovních a politiků – 
pak  ocenili  prezidentův  projev,  který  spolu  s Husineckou  výzvou,  jež 
z pódia také zazněla, lez označit za začátek obnovení zájmu o mistra Jana 
Husa  a  za  podporu  toho,  aby  se  našemu  rodákovi  dostalo  takové 
popularity,  jaká  mu  vzhledem  k jeho  významu  přísluší.  Oba  texty  si 
můžete přečíst dál v čísle.

Závěr oslav pak obstaralo oratorium Jan Hus od Richarda Pachmana – 
důkaz  toho,  že  Husova  postava  se  dá  velmi  vkusně  zpracovat  i  do 
naprosto  současné  podoby.  Kdo  viděl,  nelitoval.  Byla  to  první  repríza 
tohoto díla symbolicky u nás v Husinci. Milan Zíka

Popis vlajky obce
Koncepce  vlajky  Obce  Husinec  důsledně  vychází  z historického  znaku 
obce.  Vzhledem ke složitosti  znaku byl  zvolen  výběr  figur  i  barevnost. 
Dominantními  se  staly  znakové  figury,  které  jsou  součástí  znaku  a 
připomínají jeho motiv. Postava sv.Mikuláše byla zjednodušena na berlu a 



druhou figurou se stalo veslo, znázorňující postavu převozníka. Z hlediska 
barev je  berla  žlutá podle  znaku a veslo rovněž,  ačkoliv  má ve znaku 
přirozenou barvu dřeva. Tyto žluté figury jsou umístěny do modrobílého 
pole vlajky, které symbolizuje vodu a oblohu. Členění celého listu vlajky je 
následující:  Modrý  žerďový  klín  vrcholí  ve  středu  vlajícího  okraje  a 
z vlajícího okraje vystupují  v horní  a dolní  části  dva modré klíny stejné 
barvy s vrcholy. Horní z klínů vychází z první až páté dvanáctiny, dolní pak 
z osmé  až  dvanácté  dvanáctiny  vlajícího  okraje.  Strany  klínů  jsou  pak 
rovnoběžné se žerďovým klínem. Tím je i vytvořena další symbolika nejen 
mikulášské  mitry,  ale  i  počátečního  písmene  jména  svatého.  Vlastní 
umístění  žlutých  figur  –  berly  a  vesla  je  situováno  v I.třetině  délky 
žerďového klínu.

Projev  prezidenta  republiky  Václava   Klause  na  ekumenické 
bohoslužbě 6.7.2005

V dnešní sváteční den si připomínáme 590. výročí mučednické smrti 
mistra Jana Husa,  člověka,  který jako málokdo jiný ovlivnil  osudy naší 
země a který svým tragickým osudem a svou obětí hluboce poznamenal 
duchovní život a myšlení celého našeho národa. To mu za celých těchto 
590 let nemohl nikdo vzít, i když se o to mnozí – s nejrůznějšími úmysly – 
stále znovu pokoušeli.

Včera  jsem  se  na  moravském  Velehradě  zúčastnil  vzpomínkových 
slavností  na další  dvě mimořádné osobnosti  našich dějin,  na slovanské 
věrozvěsty  Cyrila  a  Metoděje,  kteří  k nám již  v raném středověku,  půl 
tisíciletí před Husem, přinesli křesťanství a slovanskou liturgii.

Život a dílo mistra Jana Husa představují podobný mezník. Na konci 
středověku  otřásl  celou  tehdejší  společností  a  přispěl  k vytváření 
předpokladů pro příchod doby moderní. Cyril a Metoděj jsou ale pro nás 
více pojmy či symboly, zatímco Jan Hus je pro nás i na počátku 21. století 
postavou velmi reálnou.

Přestože žil ve středověku, jehož myšlenkové ovzduší je nám hodně 
vzdálené,  a  přestože  byl  především  náboženským  myslitelem  a 
reformátorem, jeho zápas s mocnými tehdejšího světa odrážel obecný, a 
proto stále přítomný problém lidské společnosti. Je to problém svobody a 
odpovědnosti  člověka  za  svůj  vlastní  život  i  za  věci,  které  jsou  kolem 
něho.  Je  to problém života ve společenském uspořádání,  které nedává 
stejnou šanci velkým a malým, mocným a bezmocným silným a slabým. 
Pro Husa si byli  před Bohem všichni  rovni.  Všichni  měli  právo hodnotit 
poměry své doby vyšším mravním, v jeho pojetí náboženským hlediskem, 
a shledali-li jejich stav neuspokojivým, měli právo je měnit.

Tento radikální  pohled narazil  na netolerantnost tehdejší  církve.  Ta 
spoutávala  život  člověka  rigidními  dogmaty  a  rezignovala  na  mravně 
závazná a pravdivá měřítka toho, co je dobro a co zlo. Hus byl označen za 
kacíře  proto,  že bořil  strnulý příkrov dogmat,  který se rozprostíral  nad 
tehdejší Evropou, a že každému jednotlivci nabízel právo přít se o svou 



pravdu. Ve své životní klíčové chvíli měl na výběr mlčet, anebo odvolat. 
Neučinil ani jedno, ani druhé a za to, že zůstal sám sebou, krutě zaplatil. 
Naše dnešní problémy jsou jen zdánlivě zcela odlišné od náboženských 
sporů středověku. V podstatě jde stále o totéž. I dnes musíme bojovat se 
snahami spoutávat náš život do sítí všeobjímajících příkazů a zákazů. I 
dnes  bojujeme  s farizejstvím  a  pokrytectvím,  které  za  libě  znějícími 
frázemi o dobru a lásce skrývají velmi pozemské a velmi konkrétní osobní 
hmotné  zájmy.  I  dnes  se  musíme  utkávat  s ambicemi  samozvaných 
majitelů jediné pravdy, kteří si činí nárok rozhodovat za nás o tom, co je 
správné a pro nás dobré.  I  dnes musíme čelit  pokusům ustanovit  nad 
životy  lidí  i  zemí  univerzální  autoritu,  která  se  na  názory  jednotlivců 
nemusí ohlížet a která smí – bez nás –vládnout v zájmu údajných vyšších 
cílů a nových dogmat. I  dnes jsou ti,  kteří  se odváží  pozvednout hlas, 
kritizovat či snažit se o nápravu věcí veřejných, stavění na pranýř.

Mistr Jan Hus přežil staletí a v naší paměti stále žije. Každé epoše a 
každé  době  má  co  říci.  Nikoli  náhodou  byl  součástí  všech  velkých 
společenských zápasů, které se v naší zemi odehrály. Ať to bylo období 
reformace a protireformace, ať to byla éra národního obrození a boje o 
samostatný stát, ať to byla doba národního ohrožení v minulém století, 
osoba mistra  Jana Husa byla  symbolem,  který  oslovoval.  V jeho osobě 
nacházeli  naši  předchůdci  posilu  ve  svých  vlastních  zápasech.  Tento 
vzdělanec,  univerzitní  mistr  a intelektuál  ovlivnil  české dějiny i  národní 
vědomí více než většina panovníků či  vojevůdců. Jeho odkaz a mravní 
poselství je třeba připomínat. Jeho památku je třeba uchovat. Jsem velmi 
rád, že jsem tak mohl učinit právě dnes a právě tady, na místě, kde se 
tento velký Čech narodil.

Dopis papeži Benediktu XVI.

Vážený bratře v Kristu, svatý Otče, na místě, kde se narodil Jan Hus, muž 
dobře známý celému světu i církvi Kristově, Vás prosíme, abyste laskavě 
přijal výraz naší úcty, a prosíme, abyste se zasadil o to, aby byla 
dokončena věc, započatá vaším předchůdcem papežem Janem Pavlem II., 
aby tak Jan Hus, který křesťanům býval zdrojem bolestných rozporů, stal 
se pramenem smíření pro nás, menšinu v dnešním světě, vyznavače 
Krista, jejž stejnou měrou ctil jak Jan Hus, tak jeho žalobci.
V Husinci, L.P. 2005, den po svátku svatých Cyrila a Metoděje

Dovolím si přidat malý komentář Jsme  sice  národ  ateistický,  ale 
vývoj naší kultury, stejně jako v celé Evropě a později i v celé Americe, 
určovalo křesťanství, jehož mravními principy se řídíme vlastně dodnes. 
Jan Hus je světově známá postava křesťanských dějin, ke křesťanství se 
hlásí téměř jedna třetina obyvatel světa. Svět čeká, co s Husem uděláme. 

Nedávno zesnulý papež Jan Pavel  II.  se před šesti  lety za Husovo 
upálení  omluvil.  Byť  byl,  jako  on,  velkým  reformátorem,  dál  pokročit 
nemohl. Ale proces, kterým se katolická církev přibližuje k Janu Husovi, by 
měl trvat dál. Zcela v duchu věty Jana Pavla II., že postava Jana  Husa by 
nás měla spojovat, ne rozdělovat. Milan Zíka



Ohlédnutí za oslavami 2005

V první řadě bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravách a průběhu 
slavností  podíleli.  V  obou  jejich  částech  se  často  mluvilo  o  symbolech,  které 
spojují. Historicky první prapor naší obce i Muzeum mistra Jana Husa mají šanci 
se takovými symboly stát, pokud je každý z nás přijme za své. Sebekrásnější 
prapor, který se bude o svátcích vyvěšovat jen na radnici, zůstane jen barevným 
kusem látky. Také Památník mistra Jana Husa, pokud se o něj budou zajímat jen 
odborníci na svých seminářích, zůstane jen jedním z domů v Husově ulici. Stejně 
bychom  se  měli  podívat  i  na  právě  proběhlé  slavnosti.  Jejich  společným 
jmenovatelem  je,  podle  mého  názoru,  „objednaný“  program.  Objednáme  a 
zaplatíme  někoho,  kdo  nás  přijede  bavit.  Už  dlouho  postrádám  při  těchto 
slavnostech větší podíl nás, místních. Jsem přesvědčen, že každý, kdo je nějakým 
způsobem  zapojen  do  aktivní  účasti  na  těchto  akcích,  je  prožívá  daleko 
intenzivněji.  Proto bych přál Husinci, aby se i Husovy slavnosti staly pro jeho 
občany jedním ze symbolů, které přijali za svoje a proto jsou na ně právem hrdí. 

Petr Tesárek – předseda O.S.

Děkuji  zaměstnancům  obecního  úřadu  za  ochotné  a  operativní  řešení 
problémů během Husových oslav. Milan Zíka

ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM JEDNÁNÍ DNE 28.06.:
Schválilo
 hospodaření obce za rok 2004 a uzavřelo závěrečný účet obce za r.2004
 rozpočtové změny k 31.05.2005
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s E.ON ČR a.s.-

kabel NN přes parc.č.655/1 v k.ú.Husinec
 smlouvu o zřízení věcného břemene s Českým telecomem-tel.přípojka 

přes  parc.č.977/32,977/33,977/34,977/35  a  parc.  V PK  1085-vše 
v k.ú.Husinec

 zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č.487/7 v k.ú.Husinec přímým 
zájemcům-majitelům domu č.p.224

 ve smyslu ustanovení §24 zák.č.274/2001 Sb. přeložení kanalizace na 
parc.č.655/10 v k.ú.Husinec dle přiložené dokumentace

RADA OBCE NA SVÉM JEDNÁNÍ DNE 20.06.2005
Schválila

• žádost p.Třískové-oprava fasády na domě č.p.70
Projednala

• žádost  manželů  Klíchových,  Husinec  č.p.347,  o  poražení  břízy  u 
domu – na pozemku obce. 

• žádost firmy Winar o poražení 4 kusů smrků u domu č.p.196 (bývalé 
jesle).

V obou případech ukládá rada posouzení stavu stromů lesnímu hospodáři 
ing.Kaimlovi, který také určí dobu poražení stromů.

• žádost  o  přidělení  bytu  v domě  č.p.43  –  tento  byt  se  zatím 
přidělovat nebude, je určen pro jiné záměry.



Postoupila zastupitelstvu obce:
• žádost  pí.  Tesárkové  o  přeložení  obecní  kanalizace  z důvodu 

výstavby rodinného domu
Vzala na vědomí

• informaci o přípravách na Husovy oslavy
• projednání  zápisu  z kontroly  výkonu  státní  správy  na  úseku 

stavebního řádu
• informaci  o  podání  žádosti  o  dotaci  na akci  “hydrofobizace sochy 

Jana Nepomuckého“
• informaci o šetření Policie ČR – odcizení paland v chatové osadě

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA  (uvádíme  70.,75.,80.výročí  narození-od 
80ti již každý rok)

Životní výročí v     době od 13.07.2005 do 13.07. 2005 oslaví:  
19.07.  Božena  PITROVÁ 24.07.  Josef  TOMAN
25.7. Anna  FUCHSOVÁ 10.8. Karel  BÖHM

NOVÍ OBČÁNCI NAŠÍ OBCE
Martin  BALCER, nar. 30.05.2005, Husinec-Horouty 11
Maxim  KOŠINA, nar. 03.06.2005, Husinec, Kostnická 275
Anna  ZÍKOVÁ, nar. 15.06.2005, Husinec, Jeronýmova 58
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